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Gabriel Mato
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Treba je ustanoviti Evropski sklad 
za pomorstvo in ribištvo (ESPR) za 
obdobje 2021–2027. Namen sklada bi 
moral biti ciljno financiranje iz proračuna 
Unije za podpiranje skupne ribiške politike 
(SRP), pomorske politike Unije in 
mednarodnih obveznosti Unije na področju 
upravljanja oceanov. Tako financiranje je 
ključni dejavnik trajnostnega ribištva in 
ohranjanja morskih bioloških virov, 
prehranske varnosti, ki jo omogoča oskrba 
s proizvodi morske hrane, rasti 
trajnostnega modrega gospodarstva ter 
zdravja, varnosti, zaščite, čistosti in 
trajnostnega upravljanja morij in oceanov.

(1) Treba je ustanoviti Evropski sklad 
za pomorstvo in ribištvo (ESPR) za 
obdobje 2021–2027. Namen sklada bi 
moral biti ciljno financiranje iz proračuna 
Unije za izvajanje skupne ribiške politike 
(SRP), okvirne direktive o morski 
strategiji, pomorske politike Unije in 
mednarodnih obveznosti Unije na področju 
upravljanja oceanov. Tako financiranje je 
ključni dejavnik trajnostnega ribištva, 
vključno z ohranjanjem morskih bioloških 
virov in habitatov, trajnostne akvakulture, 
prehranske varnosti, ki jo omogoča oskrba 
s proizvodi morske hrane, rasti 
trajnostnega modrega gospodarstva, 
blaginje ter ekonomske in socialne 
kohezije v ribiških in akvakulturnih 
skupnostih ter zdravja, varnosti, zaščite, 
čistosti in trajnostnega upravljanja morij in 
oceanov. Podpora v okviru ESPR bi 
morala prispevati k izpolnjevanju potreb 
proizvajalcev in potrošnikov.
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Unija je kot globalna akterka na 
področju oceanov in peta največja svetovna 
proizvajalka morske hrane v veliki meri 
odgovorna za zaščito, ohranjanje in 
trajnostno uporabo oceanov ter njihovih 
virov. Ohranjanje morij in oceanov je 
vsekakor bistvenega pomena za hitro 
rastoče svetovno prebivalstvo. Prav tako je 
to za Unijo socialno-ekonomski interes: 
trajnostno modro gospodarstvo spodbuja 
naložbe, ustvarjanje delovnih mest in rast, 
raziskave in inovacije ter prispeva k 
energetski varnosti z oceansko energijo. 
Poleg tega so varna in zaščitena morja in 
oceani bistvenega pomena za učinkovit 
nadzor meja in preprečevanje pomorskega 
kriminala na globalni ravni, s čimer se 
obravnavajo varnostni pomisleki 
državljanov.

(2) Unija je kot globalna akterka z 
največjim pomorskim območjem na 
svetu, ki vključuje najbolj oddaljene 
regije ter čezmorske države in ozemlja, 
postala peta največja svetovna 
proizvajalka morske hrane in je v veliki 
meri odgovorna za zaščito, ohranjanje in 
trajnostno uporabo oceanov ter njihovih 
virov. Ohranjanje morij in oceanov je 
vsekakor bistvenega pomena za hitro 
rastoče svetovno prebivalstvo. Prav tako 
je to za Unijo socialno-ekonomski 
interes: trajnostno modro gospodarstvo, 
ki se razvija v okviru ekoloških 
omejitev, spodbuja naložbe, ustvarjanje 
delovnih mest in rast, raziskave in 
inovacije ter prispeva k energetski 
varnosti z oceansko energijo. Poleg tega 
so varna in zaščitena morja in oceani 
bistvenega pomena za učinkovit nadzor 
meja in preprečevanje pomorskega 
kriminala na globalni ravni, s čimer se 
obravnavajo varnostni pomisleki 
državljanov.
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Večletni finančni okvir, ki ga 
vzpostavlja Uredba (EU) xx/xx6, določa, da 
mora proračun Unije še naprej zagotavljati 
podporo ribiški in pomorski politiki. V 
tekočih cenah bi moral proračun ESPR 
znašati 6 140 000 000 EUR. Sredstva 
ESPR bi morala biti razdeljena med 
deljeno, neposredno in posredno 
upravljanje. 5 311 000 000 EUR bi moralo 
biti namenjenih podpori v okviru deljenega 
upravljanja, 829 000 000 EUR pa podpori v 
okviru neposrednega in posrednega 
upravljanja. Zaradi zagotavljanja 
stabilnosti, zlasti glede doseganja ciljev 
SRP, bi morala opredelitev nacionalnih 
dodeljenih sredstev v okviru deljenega 
upravljanja za programsko obdobje 2021–
2027 temeljiti na deležih ESPR za obdobje 
2014–2020. Posebni zneski bi morali biti 
rezervirani za najbolj oddaljene regije, 
nadzor in izvrševanje ter zbiranje in 
obdelavo podatkov za upravljanje ribištva 
in znanstvene namene, medtem ko bi bilo 
treba zneske za trajno in izredno 
prenehanje ribolovnih dejavnosti omejiti.

(8) Večletni finančni okvir, ki ga 
vzpostavlja Uredba (EU) xx/xx6, 
določa, da mora proračun Unije še 
naprej zagotavljati podporo ribiški in 
pomorski politiki. Proračun ESPR bi 
bilo treba v primerjavi z večletnim 
okvirom za obdobje 2014–2020 
povečati vsaj za 10 %. Njegova 
sredstva bi morala biti razdeljena med 
deljeno, neposredno in posredno 
upravljanje. 87 % bi moralo biti 
namenjenih podpori v okviru deljenega 
upravljanja, 13 % pa podpori v okviru 
neposrednega in posrednega 
upravljanja. Zaradi zagotavljanja 
stabilnosti, zlasti glede doseganja ciljev 
SRP in okvirne direktive o morski 
strategiji, bi morala opredelitev 
nacionalnih dodeljenih sredstev v 
okviru deljenega upravljanja za 
programsko obdobje 2021–2027 
temeljiti na deležih ESPR za obdobje 
2014–2020. Posebni zneski bi morali 
biti rezervirani za najbolj oddaljene 
regije, nadzor in izvrševanje ter 
zbiranje in obdelavo podatkov za 
upravljanje ribištva in znanstvene 
namene, varstvo in obnavljanje 
morske in obalne biotske 
raznovrstnosti in ekosistemov ter 
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pomorskega znanja, medtem ko bi bilo 
treba zneske za trajno in začasno 
prenehanje ribolovnih dejavnosti ter 
naložbe v plovila omejiti.

––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––
6 UL C […], […], str. […]. 6 UL C […], […], str. […].
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Obveznost iztovarjanja je eden od 
glavnih izzivov SRP. Prinesla je bistvene 
spremembe ribolovnih praks za sektor, 
včasih s pomembnimi finančnimi stroški. 
Zato bi moralo biti s sredstvi ESPR 
mogoče podpirati inovacije in naložbe, ki 
prispevajo k izvajanju obveznosti 
iztovarjanja, z višjo stopnjo intenzivnosti 
pomoči, kot se uporablja za druge 
operacije, na primer naložbe v selektivno 
ribolovno orodje, izboljšave pristaniške 
infrastrukture in trženje nenamernega 
ulova. Prav tako bi moral odobriti najvišjo, 
100-odstotno stopnjo intenzivnosti pomoči 
za načrtovanje, razvoj, spremljanje, 
ocenjevanje in upravljanje preglednih 
sistemov za izmenjavo ribolovnih možnosti 
med državami članicami („menjava kvot“), 
da bi se zmanjšal pojav zaviralnih vrst, ki 
je posledica obveznosti iztovarjanja.

(21) Obveznost iztovarjanja je pravna 
obveznost in eden od glavnih izzivov 
SRP. Pomeni konec okoljsko 
nesprejemljive prakse izpustov ter 
znatne in pomembne spremembe 
ribolovnih praks za sektor, včasih z 
velikimi finančnimi stroški. Države 
članice bi zato morale uporabiti 
sredstva ESPR za podpiranje inovacij in 
naložb, ki prispevajo k pravočasnemu 
izvajanju obveznosti iztovarjanja v 
celoti, z višjo stopnjo intenzivnosti 
pomoči, kot se uporablja za druge 
operacije, na primer naložbe v 
selektivno ribolovno orodje ter uporabo 
ukrepov za časovno in prostorsko 
selektivnost, izboljšave pristaniške 
infrastrukture in trženje nenamernega 
ulova. Prav tako bi moral odobriti 
najvišjo, 100-odstotno stopnjo 
intenzivnosti pomoči za načrtovanje, 
razvoj, spremljanje, ocenjevanje in 
upravljanje preglednih sistemov za 
izmenjavo ribolovnih možnosti med 
državami članicami („menjava kvot“), 
da bi se zmanjšal pojav zaviralnih vrst, 
ki je posledica obveznosti iztovarjanja.
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Prehranska varnost je odvisna od 
učinkovitih in dobro organiziranih trgov, ki 
izboljšujejo preglednost, stabilnost, 
kakovost in raznolikost dobavne verige ter 
obveščenost potrošnikov. Zato bi moralo 
biti s sredstvi ESPR mogoče podpirati 
trženje ribiških in akvakulturnih 
proizvodov v skladu s cilji Uredbe (EU) 
št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta („uredba o SUT“)15. Podpora bi 
morala biti na voljo zlasti za ustanavljanje 
organizacij proizvajalcev, izvajanje načrtov 
proizvodnje in trženja, spodbujanje novih 
prodajnih možnosti ter razvoj in razširjanje 
informacij o trgu.

(33) Prehranska varnost je odvisna od 
varstva morskega okolja, trajnostnega 
upravljanja staležev rib ter učinkovitih 
in dobro organiziranih trgov, ki 
izboljšujejo preglednost, stabilnost, 
kakovost in raznolikost dobavne verige 
ter obveščenost potrošnikov. Zato bi 
moralo biti s sredstvi ESPR mogoče 
podpirati trženje ribiških in 
akvakulturnih proizvodov v skladu s 
cilji Uredbe (EU) št. 1379/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta 
(„uredba o SUT“)15. Podpora bi morala 
biti med drugim na voljo zlasti za 
ustanavljanje organizacij proizvajalcev, 
vključno z ribiškimi zadrugami in 
malimi proizvajalci, izvajanje načrtov 
proizvodnje in trženja, pomoč za 
skladiščenje, kampanje za promocijo in 
obveščanje, spodbujanje novih 
prodajnih možnosti, izvajanje tržnih 
raziskav, ohranitev in okrepitev 
Evropske opazovalnice trgov za 
proizvode iz ribištva in akvakulture 
(EUMOFA) ter razvoj in razširjanje 
informacij o trgu.

––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––
15 Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 
2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške 

15 Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 
2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške 
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proizvode in proizvode iz ribogojstva in o 
spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 
in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi 
Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 (UL L 354, 
28.12.2013, str. 1).

proizvode in proizvode iz ribogojstva in o 
spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 
in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi 
Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 (UL L 354, 
28.12.2013, str. 1).
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